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Niedziela bez handlu? Sp?d? j? aktywnie w Jaworze!

Serdecznie zapraszamy mieszka?ców i turystów do aktywnego sp?dzenia niedzieli w Jaworze.
Spaceruj?c po Jaworze warto korzysta? z tablic informacyjnych trasy pieszo-rowerowej „?ladami
historii”. Kliknij, aby zobaczy? jakie atrakcje czekaj? w Mie?cie Chleba, Mie?cie Pokoju.

Zwiedzanie mo?na zacz?? od:
unikatowego w skali ?wiatowej Ko?cio?a Pokoju (otwarty w godz. 12:00-17:00) – zabytku
wpisanego na List? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO
Nast?pnie id?c w kierunku zabytkowego Rynku mo?emy min?? gotycki ko?ció? pw. ?w.
Marcina. ?wi?ty Marcin to patron Jawora, który znajduje si? w herbie miasta
Na jaworskim Rynku zach?camy do uwiecznienia swojego pobytu na zdj?ciu na tle
pi?knego ratusza miejskiego oraz na ?awce „Zakochani w Jaworze” . Wi?cej o jaworskich
zabytkach oraz pami?tki z Jawora mo?na naby? w Informacji Turystycznej, Rynek 3 (godz.
10:00-16:00)
Nast?pnie zach?camy do skierowania swoich kroków do Muzeum Regionalnego, przy ul.
Klasztornej 6 (godz. 10:00-17:00) - bogatego w liczne zbiory dokumentuj?ce dzieje i kultur?
Jawora oraz jego okolic
Na smaczny obiad zapraszamy do jaworskich lokali gastronomicznych, aby posili? si?
przed dalsz? w?drówk?
Id?c w stron? Placu Zamkowego mijamy Zamek Piastowski – dawniej siedziba
piastowskiego rodu ksi???t jaworsko-?widnickich, a od prawie 300 lat wi?zienie pruskie i
stalinowskie
z Placu Zamkowego, korzystaj?c z darmowej komunikacji miejskiej ( rozk?ad na
www.jawor.pl ), docieramy na O?rodek Wypoczynkowy Jawornik, gdzie zach?camy do
spaceru wokó? zbiornika wodnego i skorzystania z atrakcji nad wod?
Dla osób lubi?cych biega?, jazd? na rolkach czy rowerze proponujemy skorzystanie ze
?cie?ki rowerowej do My?liborza
Z Jawornika zapraszamy na spacer po Parku Miejskim oraz odpoczynek w kawiarni
Europejskiego Centrum M?odzie?y Euroregionu Nysa, przy ul. Parkowa 5 (godz. 12:00 21:00), gdzie mo?na skosztowa? np. pysznych deserów
Nast?pnie kieruj?c si? do przystanku przy ul. Chopina miejskim autobusem dojedziemy do
Krytej P?ywalni „S?owianka” (godz. 8:00-22:00), aby sp?dzi? aktywnie czas na basenie
Dodatkowo wszystkim spacerowiczom polecamy wycieczk? nad zbiornik wodny S?up ko?o
M?cinki
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Pogoda na niedziel? zapowiada si? wy?mienicie 23 stopnie. Zapraszamy wi?c do sp?dzenia czasu
wolnego w Jaworze.
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